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NOTA DE ESCLARECIMENTO (5) 

ANUIDADE ESCOLAR DOS CURSOS REGULARES 

31 de março de 2020. 

Senhores Pais, Mães e/ou Responsáveis,  

Toda a Paz e todo o Bem! 

Neste momento, os desafios pedagógicos nos tem colocado à prova:  individualmente 
como profissionais e coletivamente como Instituição. Trata-se de um contexto em que o 
engajamento de todos é reforçado para que consigamos dar prosseguimento a excelência do 
ensino e aprendizagem que, desde 1922, caracteriza o trabalho educacional do nosso Colégio 
Santa Clara. 

Diante desse quadro, e considerando as necessidades do Colégio para fazer frente a sua 
planilha de custos e obrigações, ressaltamos a impossibilidade de redução das mensalidades, 
tendo em vista principalmente, o pagamento dos nossos profissionais, que reconhecidos por sua 
qualificação, continuam a trabalhar com toda dedicação, utilizando-se agora das ferramentas de 
educação para as aulas não presenciais. Com efeito, o trabalho dos professores tem se 
multiplicado com uso dessas ferramentas, já que, além do preparo técnico com o treinamento 
deles próprios e dos alunos, há necessidade de reelaboração do planejamento inicial das aulas, 
com a adaptação de seu conteúdo às novas formas de interação e aprendizado. 

Se o Regime Especial de Aulas Não Presenciais for prorrogado por um prazo ainda maior, 
que ultrapasse o dia 04 de abril, ampliaremos o desenvolvimento e integração de soluções para 
continuarmos atendendo as necessidades dos nossos alunos e de todos os funcionários que 
estão trabalhando home office.  

Queremos salientar ainda, que a Prestação de Serviços Educacionais para o curso regular 
é baseada em uma anuidade escolar, dividida em parcelas mensais, que compreende o serviço 
prestado no período letivo como um todo. Nada mudará em relação à prestação de serviço que 
será praticada ou ao valor da anuidade, visto que todo serviço será devidamente compensado nas 
férias e no recesso escolar, se assim for necessário, a fim de cumprir a carga horária legal e 
garantir o ensino de excelência. 

No mais, convém salientar que atividades não curriculares, como: Período Complementar 
(Integral) e atividade pós-horário de Dança, Natação e Futsal não serão cobradas. 

É momento de perseverar, persistir e permanecermos unidos, pois essa situação é 
temporária e sairemos dela ainda mais fortes. Agradecemos a compreensão!  Que Deus abençoe 
a todos nós, nossas famílias e o mundo inteiro.  

Atenciosamente, 
  

Irmã Adilaza, Diretora Geral  
Simone Soares, Diretora Adjunta 
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